.Litie vozidla
arameter

Referentské vozidlo

1,00

Územná platnosť - Európa

1,00

Parameter

Limit opráv - Do 50 EUR bez DPH

1,00

Parameter

Cross-selling - KASKO + 2 a viac PZ (akékoľvek živé PZ v UNIQA)

0,90

Parameter

Spoluúčasť - E08: 0%

1,19

Parameter

Bonus - Individuálny bonus podľa kompetenčného katalógu

7

Parameter

Segmentácia - Podľa okresu evidencie

0,80

Doplnkové poistenie

Celková poistná suma

Poistné

Finančná strata - GAP
Sadzb

1.120 %

29120,00 EUR

163,07 EUR

a
Pre toto motorové vozidlo je bezplatne poskytovaná základná asistencia.
Celkové ročné poistné

786,82 EURI

Splátka poistného

786,82 EURI

V prípade, ak počas trvania poistnej zmluvy nastane na poistenom vozidle poistná udalosť, z ktorej bude vyplatené
poistné plnenie, stráca poistník, od poistného obdobia nasledujúceho po poistnom období, v ktorom bolo vyplatené
poistné plnenie, nárok na zľavu za segmentáciu, ak tak rozhodne poistitef a je povinný platiť poistné vo výške bez
zľavy na segmentáciu.
Dokumenty priložené ku zmluve
PZ - Návrh PZ
PZ - Oprávnenie na činnosť (výpis z OR, živnostenský list, iné)
PK - Fotodokumentácia
PK - Nadobúdací doklad
PK - Osvedčenie o evidencii vozidla (prípadne TP)
Poistník prevzal a bol oboznámený a súhlasí so znením všeobecných poistných podmienok, ktoré upravujú poistenie a
sú súčasťou tohto návrhu.
Súčasťou návrhu poistnej zmluvy sú

o

VPP pre poistenie KASKO číslo

M/157/15/1, U/027/15,
M/159/15

Predbežné poistenie:
Predbežné poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie Kasko. Predbežné poistenie vzniká
dňom začiatku poistenia uvedeným v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy za podmienky, že návrh na uzavretie poistnej
zmluvy bol podpísaný zástupcom poisťovateľa, Predbežné poistenie zaniká uplynutím doby 60 kalendárnych dní od
začiatku poistenia alebo dňom uzavretia poistnej zmluvy alebo dňom doručenia odmietnutia návrhu na uzavretie
poistnej zmluvy. Návrh na uzavretie poistnej zmluvy, riadne vyplnený a podpísaný osobou, ktorá uzatvára poistnú
zmluvu je spolu s dokladom o zaplatení prvej splátky v plnej výške potvrdením preukazujúcim dojednanie predbežného
poistenia.
Poistený súhlasí, že na základe údajov uvedených v tomto návrhu poistnej zmluvy je poistiteľ oprávnený vykonať
aktualizáciu údajov aj v ostatných poistných zmluvách poisteného evidovaných u poistiteľa. Jedná sa o aktualizáciu
mena a priezviska, trvalého pobytu, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla, faxového čísla a e-mailovej adresy.
Poistený berie na vedomie, že aktualizácia údajov sa nemusí vykonať na všetkých poistných zmluvách evidovaných u
poistiteľa a že tento súhlas nezakladá povinnosť poistitefa aktualizáciu vykonať ani nenahrádza povinnosť poisteného
aj naďalej poistitefa informovať o zmenách údajov obsiahnutých v poistnej zmluve.
Poistník súhlasí, že táto poistná zmluva i písomnosti súvisiace s poistnou zmluvou môžu byť podpísané elektronickým
podpisom vo forme tzv. digitálneho biometrického podpisu t.j. podpísané prostredníctvom špeciálneho zariadenia podpisového padu. Poistník túto formu elektronického podpisu uznáva a považuje za nespornú.

Návrh číslo:

9260100650

id tlače: 8269327
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